
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

การแถลงนโยบายเศรษฐกิจต่อสภาคองเกรสครัง้แรกของ นายโดนลัด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อ
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 ยงัคงฉายภาพกว้างของนโยบายเศรษฐกิจ ไมว่า่จะเป็นการลดภาษีเงินได้นิติบคุคล การ
ลดภาษีเงินได้ให้แก่ชนชัน้กลาง โครงการ  “National Rebuilding” หรือการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานด้วยเม็ดเงิน 
1 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ภายใต้แผนงานหลกั “Buy American and Hire American” เพ่ือกระตุ้นการจ้างงานใน
ประเทศ ซึง่ผลท่ีจะตามมายงัต้องจบัตาห้วงเวลาในการน านโยบายตา่งๆ มาใช้ตอ่ไป 

นัยของการแถลงนโยบายในครัง้นีไ้ด้สะท้อนท่าทีผ่อนคลายแรงกดดันของการกีดกันทางการค้า
กับต่างประเทศ จากการประกาศสนบัสนุนกรอบการค้าเสรี (Free Trade) แต่ต้องเป็นการค้าท่ีมีความเป็นธรรม 
(Fair Trade) ชีว้า่มาตรการทางการค้าท่ีสหรัฐฯ จะหยิบยกขึน้มาจากนีไ้ปน่าจะค านึงถึงผลประโยชน์ของธุรกิจใน
ประเทศและมีท่าทีรอมชอมมากขึน้ ทัง้นี ้มีความเป็นไปได้สงูท่ีสหรัฐฯ อาจใช้การเก็บภาษี Border Adjustment 
Tax (BAT) เป็นเคร่ืองมือในการกีดกนัทางการค้าและการกระตุ้นการสง่ออกผ่านการปรับโครงสร้างต้นทนุภาคการ
ผลิต แม้จะยงัไมร่ะบรุายละเอียดและเง่ือนไขทางภาษีท่ีชดัเจน แตว่ตัถปุระสงค์หลกัของนโยบายนีไ้มเ่พียงต้องการ
สนับสนุนให้เกิดการผลิตและใช้วัตถุดิบในประเทศ แต่ยังมีเป้าหมายท่ีการกีดกันสินค้าน าเข้าจากจีน เม็กซิโก 
รวมถึงประเทศท่ีสหรัฐฯ เสียเปรียบทางเศรษฐกิจท่ีสะท้อนออกมาเป็นมูลค่าการขาดดุลการค้าและมีผลต่อ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ เร่ือยมา โดยเฉพาะการขาดดลุการค้ากบัจีนและเม็กซิโกในระดบัสงูถึง 3.5 แสนล้านดอลลาร์ฯ 
และ 6.3 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ตามล าดบั  

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า หากมีการบงัคบัใช้มาตรการเก็บภาษี BAT เกิดขึน้จริง ด้วยท่าทีท่ีออ่นลงใน
การกีดกันทางการค้า ทางการสหรัฐฯ ก็น่าจะก าหนดขอบข่ายในการบงัคบัใช้ ทัง้อตัราการเก็บภาษีและรูปแบบ
การจดัเก็บเพ่ือไมใ่ห้เป็นภาระตอ่การผลิตและการบริโภคในประเทศ โดยอาจมุ่งเน้นไปท่ีการเก็บภาษีสินค้าน าเข้า
ขัน้สุดท้ายเป็นหลกัเพ่ือลดการน าเข้าจากต่างประเทศ และผลกัดนัให้เกิดการบริโภคสินค้าท่ีผลิตในประเทศเอือ้
ผลบวกต่อธุรกิจในประเทศมากขึน้ ส าหรับในกรณีของไทย ท่ีสหรัฐฯ ขาดดลุการค้ากบัไทย ซึง่ไทยอยู่ในล าดบัท่ี 
11 และมีมลูคา่ขาดดลุการค้าราว 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ไมส่งูนกัเม่ือเทียบกบัจีนและเมก็ซิโก อีกทัง้ สินค้าไทยก็
มีลกัษณะตา่งจากจีนและเมก็ซิโก  

โดยหากการเก็บภาษีจ ากัดเฉพาะสินค้าขัน้สุดท้าย สินค้าไทยจึงยังมีโอกาสได้อานิสงส์จากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการบริโภคของสหรัฐฯ ในระยะต่อไป โดยเฉพาะสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขัน้
กลางที่สหรัฐฯ ไม่สามารถผลิตได้ และเป็นสินค้าที่สอดคล้องกับธุรกิจที่จะกลับขยายการลงทุนใน
สหรัฐฯ ตามนโยบายกระตุ้นการลงทุนและการผลิตในประเทศ อาทิ คอมพิวเตอร์ ยานยนต์ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า รวมทัง้การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น 
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การแถลงนโยบายเศรษฐกิจของทรมัป์ ...  

โอกาสสินคา้ไทยตอบโจทยเ์ศรษฐกิจโฉมใหม่ของสหรฐัฯ  
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นอกจากนี ้นโยบายการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลส่งผลโดยตรงต่อ
ภาคการผลิตและการบริโภคในประเทศอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งในช่วงแรกของการด าเนินการคงส่งผล
กระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศของสหรัฐฯ ทัง้ด้านการบริโภคและการลงทุน อันมีผลสะท้อนกลับมายัง
โอกาสการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ใน 2 มิต ิดังนี ้

 ในมิติของการเป็นผู้ส่งออกสินค้าเพื่อการบริโภคไปยังสหรัฐฯ :  มาตรการต่างๆ ตามแผนงาน
ของสหรัฐฯ นัน้ ล้วนมุง่ไปท่ีการจ้างงานและสร้างรายได้ในการบริโภคให้แก่ชาวอเมริกนั ตอกย า้ว่าหากนโยบายท่ี
น าออกมาใช้เป็นไปตามเป้าหมาย ในท้ายท่ีสดุการบริโภคของสหรัฐฯ ท่ีมีสดัส่วนเกือบร้อยละ 70 ของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ก็จะย่ิงมีบทบาทขบัเคลื่อนเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถงึความต้องการบริโภคสินค้าต่างๆ มากขึน้อีก ดงัจะเห็น
ได้จาก รายงานการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดไตรมาส 4/2559 (ครัง้ท่ี 2) GDP ขยายตัวร้อยละ 1.9 
(QoQ, SAAR) ซึง่การเติบโตของการบริโภคเป็นแกนน าการเติบโตโดดเดน่ร้อยละ 3.0 (QoQ, SAAR)  
 ในประเด็นนี  ้แม้จะมีความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทางการค้าที่ ยังไม่ได้ระบุ
รายละเอียดนัน้ แต่สินค้าอุปโภคบริโภคของไทยที่มีความโดดเด่นที่สามารถดึงดูดการบริโภคของชาว
อเมริกันได้อย่างเหน่ียวแน่นและสหรัฐฯ ผลิตได้ไม่เพียงพอมีโอกาสท าตลาดได้ โดยเฉพาะในกลุ่ม
สินค้าอาหารและสินค้าไลฟ์สไตล์ เช่น อาหารทะเลกระป๋อง/แปรรูป ผลไม้กระป๋อง อญัมณีและเคร่ืองประดบั 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองใช้ในบ้าน เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร และอาหารสตัว์เลีย้ง ทัง้นี ้สินค้าไทยท่ีท าตลาดสหรัฐฯ ได้
ดีจ ากดัอยู่เพียงกลุม่อาหารเป็นหลกั ซึง่สหรัฐฯ มีความต้องการบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่มคิดเป็นสดัส่วนราวร้อย
ละ 5 ของโครงสร้างการน าเข้าทัง้หมด ขณะความต้องการสินค้าอปุโภคและบริโภคอื่นๆ คิดเป็นสดัส่วนเกือบ 1 ใน 
4 ของการน าเข้าทัง้หมด สะท้อนวา่ หากธุรกิจไทยสามารถเข้าใจในพฤติกรรมการบริโภคของชาวอเมริกนั รวมถึง
ปรับตวัให้ผลิตสินค้าสอดคล้องกบัความต้องการท่ีมี จะย่ิงสนบัสนุนการส่งออกของไทยให้เติบโตได้อีกมาก อาทิ 
อาหารปรุงแต่ง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์จากยาง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือความสะดวกสบาย และ
อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ เป็นต้น 

 มิตขิองการเป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่การผลิตของสหรัฐฯ ควรเตรียมปรับตัวในระยะต่อไปจากผล
ของมาตรการลดภาษีเงินได้และมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ : จะเห็นได้ว่านโยบายเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ นบัจากนีมุ้่งเน้นขบัเคลื่อนการผลิตและการจ้างงานในประเทศเป็นส าคญั ไม่ว่าจะเป็นความพยายามลด
ต้นทนุการท าธุรกิจด้วยมาตรการลดภาษีเงินได้ รวมถงึมาตรการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานด้วยเม็ดเงินขนาดใหญ่ 
ซึ่งในเบือ้งต้น เป็นการโน้มน าให้นักลงทุนท่ีมีแผนขยายฐานการผลิตเพ่ิมการลงทุนในสหรัฐฯ แทนการออกไป
ลงทุนยังต่างประเทศอาจเผชิญอุปสรรคจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ในการส่งสินค้ากลับมา
จ าหน่ายในสหรัฐฯ ในระยะข้างหน้า โดยธุรกิจของสหรัฐฯ ท่ีแข็งแกร่งและมีฐานการผลิตในต่างประเทศน่าจะเป็น
กลุ่มแรกท่ีหันกลับมาขยายการลงทุนในสหรัฐฯ ตอบรับนโยบายดังกล่าว ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ยานยนต์ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า รวมทัง้การผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีเข้มข้นต่างๆ ท าให้ความต้องการสินค้าขัน้กลางเพ่ือการผลิตใน
สหรัฐฯ เร่งตวัมากขึน้ ขณะท่ีสาขาการผลิตของบริษัทข้ามชาติ (MNC) ของสหรัฐฯ ท่ีอยู่ในตา่งประเทศก็ยงัคงมีอยู่
แตอ่าจมีบทบาทลดลงบางสว่น 

 ดงันัน้ ในระยะต่อไป ต้องจบัตาการเปลี่ยนแปลงของนโยบายท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ ซึง่สินค้าวตัถุดิบและ
สินค้าขัน้กลางของไทยท่ีส่งออกไปป้อนการผลิตในประเทศท่ีเป็นฐานการผลิตของ MNC ในประเทศต่างๆ และมี
ปลายทางการส่งออกสินค้าขัน้สุดท้ายไปยังตลาดสหรัฐฯ อาจได้รับผลจากการปรับผังโครงสร้างการผลิตตาม
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นโยบายของบริษัทแม่ โดยมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการโยกย้ายสายการผลิตท่ีมีศกัยภาพพอจะขยายตลาดและ
สร้างก าไรจากการเพ่ิมการลงทุนท่ีสหรัฐฯ และลดก าลงัการผลิตในต่างประเทศ อาทิ จีน เม็กซิโก ญ่ีปุ่ น ท่ีเป็น
เป้าหมายหลกัในการกีดกนัทางการค้าของสหรัฐฯ ซึง่ในประเด็นนี ้ผลท่ีย้อนกลบัมายงัการส่งออกของไทยมีความ
เป็นไปได้ 2 ทางคือ 1) สินค้าวตัถดุิบของไทยท่ีตรงกบัสายการผลิตท่ีขยายฐานการลงทุนในสหรัฐฯ จะถูกโยกการ
ส่งออกจากไทยตามไปยังตลาดสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะเป็นในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีขัน้สูง และ 2) การผลิตท่ีเน้น
ต้นทุนต ่าท่ียงัต้องพึ่งฐานการผลิตในต่างประเทศ ท่ีก็น่าจะยงัคงด าเนินการผลิตในต่างประเทศต่อไป ซึง่คาดว่า
สินค้าในกลุม่วตัถดุิบขัน้ต้นของไทยก็ยงัสง่ออกไปตลาดเดิม 

โดยสรุป การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จากผลของนโยบายปรับโครงสร้างภาษีดังกล่าว 
ภายใต้มมุมองท่ีว่านโยบายการขึน้ BAT ยงัไม่มีผลต่อไทยอย่างมีนยัส าคญันกั และกว่านโยบายจะน ามาใช้ได้จริง
น่าเกิดขึน้ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2560 รวมทัง้ผลของนโยบายท่ีส่งผ่านสู่ภาคเศรษฐกิจก็อาจจะเร่ิมเห็นในปี 
2561  

ด้วยมมุมองข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2560 ยังคงเติบโตต่อเน่ือง
ไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดมิมากนัก โดยยังคงคาดการณ์การส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ในปี 2560 สามารถ
รักษาระดับการเติบโตได้ที่ขยายตัวร้อยละ 1.3-2.5 มีมูลค่าการส่งออก 24,680-24,980 ล้านดอลลาร์ฯ 
ขณะที่สัญญาณการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ล่าสุดในเดือนมกราคม 2560 มีมูลค่า 1,931 ล้านดอลลาร์ฯ 
ส่วนหน่ึงเป็นผลจากฐานเปรียบเทียบที่ต ่าในปีก่อนท าให้ขยายตัวค่อนข้างดีร้อยละ 9.5 (YoY) ทัง้นี ้หาก
การส่งออกไปสหรัฐฯ ในเดือนต่อไปรักษาระดับการเติบโตได้ดีต่อเน่ือง รวมทัง้ผลการเร่งตัวของราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ปรากฏชัดเจนขึน้ ก็มีโอกาสที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยอาจจะปรับเพิ่มประมาณการในระยะ
ข้างหน้า 

ส าหรับในระยะต่อไปยงัต้องติดตามพลวตัทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เมื่อบวกกบัแนวทางการกีดกนัทาง
การค้าท่ีมีต่อจีน เม็กซิโก รวมถึงประเทศอื่นท่ีสหรัฐฯ เสียเปรียบทางเศรษฐกิจ อาจสร้างแรงกดดนัต่อห่วงโซ่การ
ผลิตท่ีเช่ือมโยงกบัธุรกิจของไทยปรับเปลี่ยนเป้าหมายตลาดตามนโยบายบริษัทแม ่โดยบางสว่นอาจส่งออกตรงไป
ยงัสหรัฐฯ มากขึน้ ท่ามกลางแนวโน้มการส่งออกไปยังฐานการผลิตในประเทศท่ี 3 ท่ีอาจถูกลดบทบาทลงตาม
ความเข้มข้นของการกีดกนัทางการค้าของสหรัฐฯ  
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แตบ่ริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความ
น่าเช่ือถือ หรือความสมบรูณ์เพ่ือใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูตา่งๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิด
ตอ่ผู้ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้งึไม่ถือว่าเป็นการให้ความเหน็หรือค าแนะน าในการตดัสนิใจทาง
ธุรกิจ แตอ่ย่างใดทัง้สิน้ 


